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O CENTRO DE COMPETÊNCIA DE 
MINERAÇÃO E RECURSOS MINERAIS





UMA REDE MUNDIAL: 
O GERMAN MINING 
NETWORK

Nosso Centro de Competência de São Paulo está 
conectado a outros centros de competência e à Agên-
cia Alemã de Recursos Minerais (DERA) por meio do 
German Mining Network. 

O German Mining Network é uma rede de contato 
informal que possibilita a troca de conhecimentos 
entre os seus parceiros e serve como ponto de conta-
to para interessados em fazer negócios na área de 
mineração e recursos minerais que tenham alguma 
relação com a Alemanha. 

Eventos organizados em conjunto, assim como um 
newsletter internacional e um site para divulgar 
nossos eventos possibilitam o fácil acesso à expertise 
na área de mineração na Austrália, no Canadá, no 
Chile, na África do Sul (e outros países da região) e no 
Peru. Para receber a newsletter internacional basta se 
cadastrar no site: http://www.germanmining.net

Capture o QR-code ao 
lado e acesse nosso site.



As áreas abaixo representam potenciais de 
cooperação entre os dois países: 

• Transferência de tecnologia (por exemplo: 
máquinas, plantas industriais, aplicações 
específicas, logística e infraestrutura);

• Contribuição para a criação de um processa-
mento eficiente, sustentável e amigo do 
ambiente;

• Desmonte de minérios até agora não apro-
veitados (terras raras);

Somos o primeiro ponto de contato para 
solicitações e intermediação de conexões 
político-econômicas no setor de mineração e 

APOIO DO CENTRO DE COMPETÊNCIA 
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Oferecemos os seguintes serviços para empre-
sas brasileiras:

• Intermediação de parceiros de negócios e 
procura de fornecedores

Procura de parceiros para o desenvolvimento 
de projetos de mineração, comercialização de 
minérios, busca de fornecedores para soluções 
tecnológicas nas áreas de mineração, benefi-
ciamento e metalurgia.

• Organização de reuniões

O Grupo de Intercâmbio de Experiências de Mine-
ração, por meio de suas reuniões que ocorrem a 
cada quatro meses, representa uma plataforma 
informal para a troca de informações sobre a 
situação econômica do setor e para a apresenta-
ção de novas soluções técnicas, com foco na 

POTENCIAIS DE COOPERAÇÃO ENTRE O BRASIL 
E A ALEMANHA NOS SETORES DE MINERAÇÃO 
E RECURSOS MINERAIS

• Otimização de processos de transforma-
ção, assim como redução de custos por 
meio da automação de processos e 
aumento da eficiência; 

• Treinamento técnico e programas de 
aprendizagem;

• Parcerias com instituições de ensino supe-
rior, assim como de pesquisa e desenvolvi-
mento tecnológico.

Mineração 4.0 e em assuntos socioambientais. 
A Câmara conta com mais de 70 empresas que 
fornecem serviços e tecnologias voltadas para 
a mineração, sejam elas produtoras de máqui-
nas, empresas de engenharia, consultorias ou 
escritórios de advocacia.

• Conferência Brasil-Alemanha de Minera-
ção e Recursos Minerais

Desde a realização da 1ª Conferência, em 
2016, o evento virou referência de mercado, 
destacando-se por ser o único evento deste 
tipo entre os dois países. Participam destas 
conferências: mineradoras, representantes de 
autoridades governamentais, empresas de 
vários setores da indústria de transformação, 
universidades, bancos, associações, consul-
torias e empresas de EPC. Em 2018, a Confe-
rência contou com cerca de 200 participantes.

• German Tech Days

Organizamos este tipo de evento em estreita 
cooperação com as mineradoras que estão 
interessadas na troca de experiências com 
fornecedores de tecnologia alemã. Os even-

recursos minerais brasileiro. Desta forma, 
oferecemos as melhores condições para a 
procura de potenciais parceiros de negócios.

tos acontecem na mineradora e com empre-
sas previamente avaliadas e selecionadas 
pelo anfitrião e pelo Centro de Competência.

• Organização e Realização de workshops 
nas diversas regiões do País

O Centro realiza workshops em regiões do 
País que não recebem eventos voltados para 
a área técnica, mas que representam núcleos 
de crescimento futuro. 

• Organização de delegações temáticas 
para a Alemanha

O Centro de Competência organiza delega-
ções voltadas para temáticas específicas 
como, por exemplo, a recuperação ambien-
tal. Instituições governamentais e empresas 
brasileiras interessadas em uma aproxima-
ção com empresas e instituições públicas 
alemãs são convidadas a conhecer as ativida-
des de mineradoras alemãs, os esforços de 
recuperação ambiental ou o chão de fábrica 
de produtores de maquinário. O Centro 
também organiza viagens “sob medida” para 
empresas brasileiras interessadas.
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Contato:

Alessandro Colucci
Gerente Centro de Competência de Mineração e Recursos Minerais

Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha

Rua Verbo Divino, 1488 - São Paulo - SP, BR 04719-004

        (+55 11) 5187 5105                   rohsto�e@ahkbrasil.com


